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                                                                                      Jaarverslag 
Buurt Ede en Veldhuizen  2017-2018                                                           
 

Met dit Jaarverslag van de Buurt Ede en Veldhuizen informeren wij u graag over de activiteiten van het 
Buurtbestuur in de periode 21-09-2017 tot 20-09-2018. Het verslagjaar telde in de agenda van het 
Buurtbestuur, naast 6 reguliere bestuursvergaderingen, nog 66 andere activiteiten.  
Met haar activiteiten streeft het bestuur er naar het unieke verhaal van de Buurt als privaatrechtelijk 
orgaan en haar cultuurhistorische achtergrond op vele manieren onder de aandacht te brengen van 
geërfden, inwoners van Ede en belangstellenden.  
 
Er werd deelgenomen aan  o.a. relatie ontvangsten, uitnodigingen voor presentaties, openingen van 
exposities en tentoonstellingen maar ook aan herdenkingen. Tevens waren wij aanwezig op bijeenkomsten 
in het kader van Erfgoed, Natuur en Toerisme.  
 
Het afgelopen verslagjaar heeft het Buurtbestuur de voortgang van een aantal lopende onderwerpen 
van eerdere Buurtspraken ter hand genomen of afgewikkeld:  
 
- Kamer van Koophandel:  
Na veel overleg en het voorleggen van oude documenten, met name het oudste Buurtboek met de resoluties 
uit 1596, is het gelukt om de datum van “oprichting” van de Buurt bij de Kamer van Koophandel te wijzigen 
van 1912 in 1596. Met deze vermelding zijn wij waarschijnlijk één van de oudste geregistreerde 
organisaties.  
 

- Rijksvastgoedbedrijf:  
Het overleg met het RVB over het onderhoud van de heide en het 
herstel van de open heide structuur werd gecontinueerd. Direct na 
de Buurtspraak 2017 werden wederom de bermen langs de N224 
onder hand genomen. Daarna werd het terrein rond de Drieberg, 
bekend als het hondenuitlaatgebied Langenberg, groots aangepakt. 
Om dit moment worden de randen langs de Traa opgeschoond.  
 

 
- Informatiepanelen Leeuwenhorst:  
Na intensief overleg met de bewonerscommissie van de woontorens aan de 
Leeuwenhorst en Woonstede konden op 27 september 2017 de 
informatiepanelen met de achtergrond van de namen van de woontorens 
Richter, Meester, Schrijver en Scheuter worden onthuld. De panelen zijn 
ook voorzien van een QR-code met een link naar de website van de Buurt 
voor meer informatie. 

 

- Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland: 
De voortgang om de Buurspraak een definitieve plaats te geven op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Erfgoed is intensief behandeld. Inmiddels is de Buurtspraak al wel opgenomen in het netwerk 
van het Immaterieel Erfgoed maar de erkenning voor plaatsing op de Nationale Inventaris is een intensief 
proces waarbij aan veel voorwaarden moet worden voldaan met name op het vlak van het toekomstig 
bestendig zijn van de Buurtspraak. 
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Naast de standaard activiteiten werden uiteraard ook weer nieuwe opgestart in dit verslagjaar, zo blijft 
de Buurt op allerlei vlakken vertegenwoordigd in de Edese samenleving. 
 
Cultuurprijs gemeente Ede 2017:  
Ook voor deze was prijs de Buurt genomineerd. Helaas werd tijdens de prijsuitreiking duidelijk dat 
organisaties met cultuur historische achtergronden niet tot de selectie van potentiële winnaars waren 
doorgedrongen en daarmee derhalve ook geen eindkandidaten waren.  
 
Edese Schaapskudden:  

Dit Jaar was het 65 jaar gelden dat op de Buurtspraak de definitieve oprichting 
van de Stichting Edese Schaapskudden werd behandeld. Bij de oprichting schonk 
de Buurt een ram en vijf ooien voor de start van de kudde. Daarmee was de Buurt 
dit jaar ook 65 jaar sponsor van de Schaapskudde. Tijdens de “lammerendag” 
werd hier speciaal bij stil gestaan door het ondertekenen van een convenant 
waarin wederom voor één lustrum deze sponsoring wordt voortgezet. De laatste 
jaren door het adopteren van een lam, via de Stichting Vrienden van de 

Schaapskudde, genaamd “Unico” en dit jaar dan ook “Unico de 65e”. Ook waren wij aanwezig bij het 
jaarlijks schaapscheerders festijn en namen na afloop deel aan de traditionele Scheerdersmaaltijd en de 
relatieontvangst in het najaar. 

 
Opening 105e Klompenpad:  
In de voorbereiding van het “Kreelsepad” dat deels over het voormalig 
bezit van de Buurt loopt hebben wij uitgebreid contact onderhouden 
met de St. Landschapsbeheer Gelderland (verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en uitbreiding van de Klompenpaden). Op 25 november 
2017 kon in aanwezigheid van wethouder Willemien Vreugdenhil dit pad 
officieel worden geopend. 
 

Houtrichter Edese Bos: 
Na de constatering dat burgemeester René Verhulst bij zijn benoeming 
niet de functie van Houtrichter had gekregen hebben wij ons ingezet om 
deze, door de gemeente zelf in 1970 in ere herstelde traditie, weer op 
de kaart te zetten. Op 13 maart 2018 heeft de Buurtrichter, samen met 
de wethouder van cultuur Johan Weijland, de burgemeester 
geïnformeerd door o.a. samen het “Boschboek” (1678-1850) van het 
Edese Bos te bekijken. Hierna zijn afspraken gemaakt om de officiële 
benoeming van de burgemeester tot Houtrichter op de Buurtspraak van 
2018 te doen plaatsvinden.  
 
Gelders Parlement 600 jaar: 
Een afvaardiging van het Buurtbestuur was op uitnodiging aanwezig bij de herdenking dat het Gelders 
Parlement 600 jaar bestond. Bij de historische verbinding vanuit het hertogdom Gelre met Ede speelde het 
“leen” Kernhem immers een belangrijk rol. Zo waren de bewoners van Kernhem Seger en Carel van Arnhem 
nauw betrokken bij het hertogdom.  
 
Visie-ontwikkelingen gemeente Ede: 
Het afgelopen Buurtjaar zijn wij samen met andere partijen 
uitgenodigd om mee te denken en praten over plannen voor de 
ontwikkeling “Gebiedsentree Ginkel” waarbij naast de aandacht 
voor de luchtlanding in WOII ook het Vluchtoord Ede 
(Belgenkamp) WOI een rol zou moeten vervullen.  
Tevens werd onze betrokkenheid gevraagd bij het ontwikkelen 
van een visie voor het Landgoed Kernhem waarbij beheer en 
invulling van het landgoed voor de toekomst                                              
het belangrijkste aandachtspunt is. 
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Verkiezing Stadsdichter:  
Op 12 september werd tot 3e stadsdichter van Ede Larissa Verhoeff gekozen. Wij waren daar bij aanwezig 
en hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook haar, net als haar beide voorgangers uit te 
nodigen een speciaal gedicht te schrijven voor de Buurt en dit op de Buurtspraak 2019 te presenteren. Ook 
dit kunnen we inmiddels zien als een traditie van de buurt. 

 
Welkom in de Buurt brochure:  
Na een lange weg van overleg en ontwikkeling konden wij medio 
september de eerste promotie folder van de Buurt Ede en 
Veldhuizen lanceren. Deze brochure werd speciaal ontwikkeld om 
kopers van een eigen huis gelegen binnen de grenzen van de Buurt 
bij het passeren van de koopakte via het notariaat te informeren. 
Daarnaast kunnen wij deze inzetten voor huis-aan-huis bezorging of 
bij speciale evenementen om in het kort het verhaal en de historie 
van de Buurt kenbaar te maken aan de “geërfden”  
 
Buurtspraak 2018: 
Als afsluiting van het verslagjaar 2017-2018 werd volgens traditie de 
Buurtspraak gehouden. Ook dit jaar weer in de Edesche Concertzaal  
(de voormalige Noorderkerk). Dit was de 314e Buurtspraak vanaf 
1596 (uitgezonderd bijzondere Buurtspraken).  
 

Nadat volgens oud gebruik de klokken van de Oude Kerk om 09.45 uur waren geluid om de geërfden op te 
roepen voor de Buurtspraak kon deze vergadering om 10.00 precies door de Buurtrichter worden geopend 
met een klap van de Richtershamer.  
 
In aanwezigheid van vele geërfden en belangstelleden werd de Buurtspraak 
geopend door de Buurtrichter samen met Ridders van Gelre van Omroep 
Gelderland. Dit vanuit de historische verbinding van de Buurt en Kernhem met 
het hertogdom Gelre. Daarnaast om de aandacht te vestigen op de live radio 
uitzending van de Gelredag die op 1 december wordt uitgezonden vanuit Ede 
met een verbinding tussen de Oude Kerk en Huis Kernhem. Waarna de agenda 
punt voor punt werd afgehandeld.  
 

Na de pauze met de traditionele brandewijn met kandij was er een 
korte presentatie door de Buurtrichter over de geschiedenis van het 
Edese Bos. Hierna kon de Buurtrichter burgemeester René Verhulst, 
als collega richter, benoemen als Houtrichter van het Edese Bos door 
het overhandigen van de bij deze functie behorende “Bosbijl”.  
Na deze speciale gebeurtenis werden door respectievelijk 
Buurtschrijver Patty Gonggrijp en Buurtmeester Ruud Dijkman onder 
de titel “Hoe zit het nu eigenlijk met..” twee recente onderzoeken 
naar gebeurtenissen uit Buurtgeschiedenis gepresenteerd met als 
onderwerpen “Erfpacht Anna Marie Moens op de Paaschberg” en 
“Het zandgat van de Buurt”.  

 
  
 
    
 
 

 
 
         


